
DE   VOORZITTER   VAN   HET   GENERALE   COLLEGE   VOOR   DE   BEHANDELING   VAN   BEZWAREN   EN   

GESCHILLEN   IN   DE   PROTESTANTSE   KERK   IN   NEDERLAND   

  

2021/03S  

  

Procedure     

De   voorzitter   van   het   generale   college   voor   de   behandeling   van   bezwaren   en   geschillen   heeft   kennis   

genomen   van:   

a. het   op   15   januari   2021   per   e-mail   verzonden   beroepschrift,   met   bijlagen,   van   de   kerkenraad   
van   de   wijkgemeente   De   Ontmoeting   te   Almelo   (hierna:   de   kerkenraad)   gericht   tegen   de   

uitspraak   van   het   classicale   college   voor   de   behandeling   van   bezwaren   en   geschillen   
Overijssel   -Flevoland   van   30   december   2020.   Bij   die   uitspraak   is   het   bezwaar   van   de   
kerkenraad   tegen   het   besluit   van   1   oktober   2020   van   de   algemene   kerkenraad   van   de   
Protestantse   Gemeente   Almelo   (hierna:   AK)   niet-ontvankelijk   verklaard;   

b. het   in   evengenoemde   e-mail   opgenomen   verzoek   om   toepassing   van   ordinantie   12-8-3   tot   
opschorting   van   het   bestreden   besluit   totdat   het   generale   college   op   het   beroep   heeft   beslist   
alsmede   te   bepalen   dat   de   AK   recht   dient   te   doen   aan   de   bestaande   taken   en   bevoegdheden   

van   de   kerkenraad   van   de   wijkgemeente   De   Ontmoeting   en   door   zijn   handelen   op   geen   
enkele   wijze   aanleiding   mag   geven   tot   verwarring   of   verdeeldheid   in   wijkgemeente   De   
Ontmoeting;   

c. het   per   e-mail   van   8   februari   2021   verzonden   verweerschrift,   met   bijlagen,   van   de   AK.   

Feiten   

Voor   de   feiten   verwijst   de   voorzitter   kortheidshalve   naar   de   weergave   daarvan   in   de   bestreden   

uitspraak   van   het   classicale   college.   

Beoordeling   

1. Bij   zijn   uitspraak   heeft   het   classicale   college   overwogen   dat   het   besluit   van   de   AK   van   1   
oktober   2020   als   een   voorgenomen   besluit   moet   worden   gezien.   Tegen   een   dergelijk   besluit   

kan,   anders   dan   een   definitief   besluit,   geen   beroep   (lees:   bezwaar)   worden   ingesteld   omdat   
een   voorgenomen   besluit   nog   geen   rechtsgevolg   heeft.     

2. De   kerkenraad   kan   zich   met   dit   oordeel   op   grond   van   het   in   het   beroepschrift   aangevoerde   

niet   verenigen.   De   kerkenraad   vreest   -   kort   samengevat   -   dat   de   AK   aan   het   besluit   van   1   
oktober   2020   al   uitvoering   geeft   waardoor   de   wijkgemeenten   in   een   situatie   terecht   kunnen   
komen   waarin   realisering   van   de   plannen   van   “Loslaten   en   opnieuw   beginnen”   zo   ver   is   

gevorderd   dat   er   geen   weg   terug   meer   is.   Ook   vreest   de   kerkenraad   dat   het   besluit   een   
verschuiving   van   taken   van   de   wijkgemeenten   naar   de   AK   omvat.   

3. De   AK   stelt   zich   -   kort   gezegd   -    achter   de   uitspraak   van   het   classicale   college.   Met   het   starten   

van   het   project   ”Loslaten   en   opnieuw   beginnen”   is   geen   definitief   besluit   genomen   en   
worden   geen   handelingen   verricht   die   ingrijpen   in   de   bevoegdheden   van   de   wijkgemeenten   
en   waarvan   de   uitkomst   al   bij   voorbaat   vaststaat.   Het   moet   worden   gezien   als   een   

voorbereiding   op   mogelijke   besluiten   over   de   toekomst   van   de   Protestantse   gemeente   
Almelo.    

4. De   voorzitter   overweegt   het   volgende.     



Of   het   besluit   van   de   AK   van   1   oktober   2020   als   een   voorgenomen   besluit   dan   wel   als   een   

definitief   besluit   moet   worden   aangemerkt   zal   in   de   beroepsprocedure   worden   beoordeeld.     

In   het   kader   van   een   verzoek   om   opschorting   wordt   beoordeeld   of   er,   gelet   op   de   betrokken   
belangen,   aanleiding   bestaat   de   bestreden   uitspraak   in   afwachting   van   de   beslissing   op   het   
beroep   op   te   schorten.   In   hetgeen   is   aangevoerd   ziet   de   voorzitter   daarvoor   geen   

aanknopingspunten.   Daarbij   merkt   de   voorzitter   voorts   op   dat   een   verzoek   om   opschorting   
niet   is   bedoeld   om   in   afwachting   van   de   beslissing   op   het   beroep   bij   voorrang   reeds   een   -   zij   

het   voorlopig   -   oordeel   te   krijgen   omtrent   het   ingestelde   beroep.     

  

Beslissing   

De   voorzitter   van   het   generale   college   voor   de   behandeling   van   bezwaren   en   geschillen     

-   wijst   het   verzoek   toepassing   van   ordinantie   12-8-3   af.     

  

Gedaan   te   Voorburg   op   10   februari   2021   

door   mr.   Th.   C.   van   Sloten,   voorzitter     

  

  

Afschrift   van   deze   uitspraak   wordt   gezonden   aan:     

1. de   kerkenraad   van   wijkgemeente   De   Ontmoeting   van   de   Protestantse   Gemeente   Almelo,   p/a   de   

heer   D.   Kramer;   scribadeontmoeting@gmail.com   

2. de   algemene   kerkenraad   van   de   Protestantse   Gemeente   Almelo,   p/a   de   heer   D.   Pas;   
scriba@pga-almelo.nl   

3. het   classicale   college   voor   de   behandeling   van   bezwaren   en   geschillen   Overijssel-Flevoland,   
p/a   mw.   F.   Buit;   ccbg-Overijssel-Flevoland@protestantsekerk.nl   

4. het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   van   Overijssel-Flevoland,   p/a   ds.   J.D.   
Wassenaar ;   classisscriba-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl   

5. de   Kleine   Synode,   Postbus   8399,   3503   RJ    Utrecht;   synodesecretariaat@protestantsekerk.nl   

6. het   generale   college   voor   de   visitatie,   Postbus   8367,   3503   RJ    Utrecht;   
gcv@protestantsekerk.nl   

  

  

  

  

UITGEGEVEN   VOOR   AFSCHRIFT   

Verzonden:   10   februari   2021   


